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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

คําสอนของผูสิ้นกิเลส 
 (นายสุดสยาม จันทรทิพย ทําจดหมายขออนญุาตนําเสียงและภาพหลวงตาลงใน
เคเบิลทีวีที่อําเภอแมแจม จังหวัดเชยีงใหม) ตะกี้นี้วาศาสนาอะไรทะเลาะกัน (ทีอ่ําเภอแม
แจม จังหวัดเชียงใหม พวกกะเหรี่ยงเขานับถือสองศาสนา มีคริสตศาสนากับพุทธศาสนา 
ฝายคริสตศาสนาไมเขาใจเรื่องพุทธศาสนาแลวทําบางสิ่งบางอยางเปนการดูหมิ่น พวก
กะเหร่ียงพุทธศาสนาสงสารจึงอยากใหทําในสิ่งที่ถูกตอง ไมเปนบาปเปนกรรม จึงขอ
อนุญาตสรางสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน เพื่อฟงกันไดทั้งคริสตทัง้พุทธ) 
 เร่ืองศาสนาน่ีมีมาดั้งเดมิ ของจริงกบัของปลอมเคียงขางกันมาตลอด จะตําหนิอะไร
ก็ตําหนิไมลง เชนใจของเรากิเลสกับธรรมก็อยูในใจดวงเดียวกัน ถาตําหนิวากิเลสก็
พยายามเรงธรรมที่เปนมงคลโดยลําดับจนกระทั่งมงคลสูงสุด เขาในกายวาจาใจฝกหัด
ดัดแปลงตนเอง นี่เรียกวาสายของธรรม สายของกิเลสมันบอกวาขี้เกียจขี้คราน มันอยูในใจ
เราน่ีละ ขี้เกียจขี้ครานไมเชื่อถอื เรียกวามันเกงกวาศาสดา กิเลสตองเกงกวาศาสดาเสมอ 
ทั้งๆ ที่ไมเกงมันก็ยกเอาวาเกงของมนัอยางน้ัน อันนี้ก็มีมาดั้งเดิม 
 พระพุทธเจาเวลาสุภัททปริพาชกที่เขามาทูลถามปญหานั้น ก็มีเร่ืองศาสนานี่
เหมือนกัน พระองคก็ไมวาเพราะไมพนคําวากรรมของสัตว สุภัททะคนนั้นก็เปนพวกชาว
อริยกะเหมือนกันกับพระพุทธเจา แตเปนรุนลูกรุนหลาน พราหมณคนนั้นถืออายุแกกวา
เปนขั้นปูขั้นทวดไปนั่นแหละ ครั้นเวลาจะถามปญหากับพระพุทธเจาก็เห็นวาเปนรุนลูกรุน
หลาน ไมสมเกียรติเราที่เปนพราหมณอริยกะดวยกัน แตเราแกกวา ก็เลยถือทิฐิมานะไม
ถาม พระองคไมถือสานะ จวนจะถึงวันปรินิพพานแลวพระองคก็เสด็จเขาไปที่จะ
ปรินิพพานที่กุสินารา  

พราหมณแกคนนี้ก็เลยพิจารณาทบทวนเรื่องวัยเรื่องอะไร วาแกวาออนวาอะไรกับ
เร่ืองคุณธรรม คุณธรรมนี่สูงสุดอยูแลว โลกเขาร่ําลือกันวาศาสดาองคนี้เปนศาสดาเอกใน
โลกทั้งสามไมมีใครเสมอ เพียงเราชาติอริยะดวยกันแกกวาเพียงเทานี้เราจะไปแขง
คุณธรรมของพระพุทธเจาที่เปนชาติอริยกะดวยกนั แตเปนลูกเปนหลานน้ีไมสมควร วันนี้
ทานก็จะมาปรินิพพานดวย พระพุทธเจารับสั่งอะไรไมเคยผิดเคยพลาด วันนี้ทานจะเสด็จ
มาปรินิพพานที่นี่ดวย ก็ตองเปนวันนี้เปนวันนิพพานของพระพุทธเจาโดยตรง  
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ถาเราจะถือทิฐิมานะอยูอยางน้ีก็จะเสียเวล่ําเวลาตายทิ้งเปลาๆ เลยตัดสินใจ เร่ือง
แกเร่ืองออนอะไรไมเอา เอาคุณธรรม วาศาสดาองคเอกน้ีมีคณุธรรมสูงสง เทวบุตรเทวดา 
อินทร พรหม กราบไหวทั้งนั้น แตเราวาเปนอริยกะอายุพรรษาแกกวาเทานี้ไมเห็นใครมา
กราบ เขากราบพระพุทธเจา เทวบุตรเทวดาอินทรพรหมทั้งหมดกราบทั้งน้ัน เราที่วาแก
กวาๆ วาเกงกวาดีกวานั้นไมเห็นใครมากราบ วาอยางน้ันนะ เปนคติดี ถาเราจะถือทิฐิมานะ
อยูอยางน้ีแลวเราก็จะเปนอยางน้ีตลอดไป วันนี้ก็เปนวันปรินิพพานของพระพุทธเจาจะเสีย
ผลประโยชนอันยิ่งใหญไปเสีย อยางไรตัดสินใจ เอาคุณธรรมเปนเหตุ ไมเอาอริยกะ เอาวัย
เอาอายุพรรษามาเปนใหญ  

พอเขาไปหาก็ทูลถามเรื่องศาสนา ศาสนานี้ก็มีมากมายไมทราบจะใหนับถือศาสนา
ใด ใครก็วาศาสนาของตัวดีๆ พระองคก็ตรัสเปนกลางๆ นะ เออ เอาละไมตองถามเรามาก 
เวลาเรามีนอย นั่นฟงซินะ เวลามีนอย ถึงสวางกเ็ปนระยะที่จะนิพพานแลว อยาถามมาก
นัก ศาสนาใดมีมรรคแปด มีอริยสัจ ทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค มรรค ๘ ก็มีสัมมาทิฏฐ ิเปน
ตน ศาสนาน้ันจะเปนศาสนาที่ทรงไวซึ่งมรรคซึ่งผล สมณะที่หนึ่งพระโสดา สมณะที่สอง
พระสกิทาคา สมณะที่สามพระอนาคา สมณะที่ส่ีคือพระอรหตับุคคลจะอยูในศาสนานี้  

แลวก็รับสั่งใหปฏิบัติตามที่สอนยอๆ แลวใหไปบําเพ็ญ ใหไดเปนปจฉมิสาวกของ
เราตถาคตในคืนวันนี้ พรอมกนักับการปรินิพพานของเรา พอสอนแลวรับสั่งใหพระ
อานนทบวชให พอบวชแลวก็ปฏิบัติ อยามายุงกับเราตถาคต ความเปนความตายมีหนัก
เต็มตัวอยูทกุคน ความเปนความตายนี้แลเปนหินลับปญญา ใหนําความเปนความตายเปน
เครื่องกระตกุใจไมใหลืมเนื้อลืมตัวนี้ไปปฏิบัติตน ใหไดเปนสาวกองคสุดทายในคืนวันนี้ 
วาอยางน้ัน ใหไปปฏิบัติประกอบความพากเพียร อยามายุงกับการเปนการตายของเรา ให
ดูการเปนการตายของเจาของนั้นแหละจะเปนหินลับปญญา 

ผูนี้ก็ไปบําเพ็ญบรรลุธรรมขึ้นมา ในวันเวลาเดียวกันกับที่พระพุทธเจาปริพพาน ที่
เรามาที่นี่เราก็มาเพื่อพราหมณคนนี้แหละ พระองคไมไดถอืสีถือสานะ วาพราหมณคนนั้น
เปนอริยกะ ทานเปนหลานอริยกะ ทานไมไดวา ทานเอาธรรมที่เลิศเลอมาสอน จนกระทั่ง
พราหมณคนนี้ไดบรรลุเปนปจฉิมสาวก นี่พูดถงึเร่ืองศาสนา ความผิดความถูกมีติดกันมา
ดั้งเดิม เราจะไปตําหนิอะไร  

แมแตธนบัตรปลอมก็มี ธนบัตรจริงก็มี มมีาอยางน้ีแทรกกันมาใหคัดเลือกเอา ผูมี
สติปญญานั้นนะเปนผูที่จะคัดเลือกไดของจริงมาใชเปนประโยชนแกตน ถาสุกเอาเผากิน
แลวจะไมเกิดประโยชนอะไร ใหพากันจําเอาเทานั้นแหละ เร่ืองศาสนานี้ใครก็วาของใครดี
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ทั้งนั้นๆ แตถารวมแลวก็วาศาสนธรรมกับศาสนกิเลสน้ีตางกัน ศาสนกิเลสคนมีกิเลสเปน
เจาของศาสนา ศาสนานั้นศาสนานี้มีเจาของของศาสนานั้นๆ แตเจาของนั้นเปนคนมีกิเลส 
สวนพระพุทธเจาเปนเจาของพุทธศาสนานี้เปนศาสนาของผูส้ินกิเลสแลว ตางกันตรงนี้ 

เพราะฉะนั้นการแนะนําส่ังสอนจึงแมนยําตางกัน เชนคําสอนของพระพุทธเจานี ้
ออกมาปบวาสฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว ไม
มีที่คัดคานตานทานตรงไหนวาจะบกพรองไป เปนความถูกตองดงีาม ขอใหนําธรรมะนี้ไป
ปฏิบัติเถิด แลวจะเห็นผลเปนลําดับลําดาไป นี่เร่ิมเปนสวากขาตธรรมแลว คําสอนของ
พระพุทธเจาเปนคําสอนของผูส้ินกิเลส สอนคําใดออกมามีแตคําสอนเพื่อส้ินกิเลสๆ ให
ตามเสด็จพระพุทธเจา  

จึงวาพุทธศาสนาเปนศาสนาของทานผูรู ใครจะคัดเลือกเอาอะไรใหพินิจพิจารณา 
คําวาศาสนาใครชอบอะไรก็วาของตัวดีๆ กันทั้งน้ันแหละ แตถาใชสติปญญาแลวจะไดของ
ดีมาเปนประโยชนแกตนนําเอาไปปฏิบัติ อยางที่เขาคัดคานกันอยูเวลานี้ ที่วาศาสนานั้น
ศาสนาน้ีก็คือไมลงกัน ถาสรุปลงแลวคริสตศาสนาเปนศาสนาของใคร เทานั้นก็รูแลว ใคร
เปนเจาของศาสนา ตนลํารองรอยมาจากไหนๆ มาเปนเจาของศาสนา เปนตนเปนตัวของ
ศาสนาน้ันเปนใคร มีหลักมีเกณฑหรือไม  

ทีนี้พุทธศาสนาเปนมาอยางไร มีหลักมีเกณฑมีรองรอยมาอยางไร อานตามรองรอย
จนกระทั่งเขาถึงตัวจริง ไดแกพระพทุธเจาของเรา ถาเราพินิจพิจารณาตามนี้แลวเราจะได
ของดีมาเปนมงคลแกเรา ถาควาเอาๆ ชอบใจแลวควาเอา ควาผิดๆ พลาดๆ ทั้งน้ันแหละ 
พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันวาแตตัวถือพุทธศาสนาๆ ผีของศาสนามันอยูในใจรูไหมละ 
ความขี้เกียจขี้ครานก็เปนผีตัวหนึ่ง ความทอแทออนแอเปนผีตัวหนึ่ง ความไมเอาไหน 
วันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาพักนอนเสียกอนดีกวา นี่ก็เปนผีตัวหนึ่ง ผีมาแทรกอยูกบัเราทุก
คนจะไปตําหนิใครไมไดนะ แมวาถือพุทธศาสนาผีมันก็แทรกอยูในพุทธศาสนา 

พากันจําเอานะ ใหไปคัดเลือกเอา จะใหเราบอกเราคัดเลือกนี้ทีนี้ลูกศิษยมันหลาย
คน ถาคัดเลือกใหคนหนึ่ง คนหนึ่งกจ็ะเสียใจ วารักคนนั้น วาเกลียดคนนี้ วาชังคนนั้น ตก
ลงบรรดาลูกศิษยมันมากตอมากเถียงอาจารย อาจารยเลยเปนเนื้อบนเขียงถูกสับถูกยํา
แหลกหมด เขาใจไหม ในวงพุทธศาสนานั้นแหละ ใหจําเอานะ พูดยอๆ เพียงเทานี้ 

เร่ืองเขาจะไปตั้งวิทยุเอาธรรมของเราออกเราเห็นดวย เราไมไดแกลงยอเรา คํายอ
คําติเปนเรื่องโลกธรรม เปนสมมุติทัง้หมด ธรรมที่สมบูรณแบบแลวคือธรรมพระพุทธเจา 
สมบูรณแบบทุกอยาง ตรัสออกมาก็เปนสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบ ร้ือขนสัตวใหหลุดพน
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จากทุกขไปไดโดยลําดับถึงนิพพาน ดวยคําสอนพระพุทธเจาทั้งน้ัน ใหยึดเอานี้เปนหลักก็
แลวกัน วันนี้คนก็มามาก มากทกุวันแหละสําหรับวัดนี้คน มามากทุกวัน ตอนเชาก็ตองได
เทศนาวาการใหฟง ออกวิทยุทั่วประเทศไทย พูดอยูเวลานี้ออกทั่วประเทศไทย ออกเปน
ระยะๆ จากน้ีก็ออกแลว พอสายๆ กวานี้ออกอกี ตอนค่ําออกอกี ตอนเชาออกอกีเร่ือยๆ  
ก็ด ี

หูเรามีเสียงอรรถเสียงธรรมเขาแทรกๆ หูเปนมงคล ใจมีเสียงอรรถเสียงธรรมเขา
ซึมซาบถึงใจ ใจก็เปนมงคล อยาใหมีแตความขี้เกียจขี้ครานทอแทออนแอเขาไปแทรกไป
แซงมันเผาหัวใจ ดังที่พดูตะกี้นี้เขาใจไหม นั่นศาสนาผีไมใชศาสนาพุทธ พทุธมันขับไล
ออก ผีขี้เกียจขี้ครานความทอแทออนแอไมเอาไหนเขาแทน พวกเรามีแตพวกศาสนาผีเขา
แทนทั้งนั้นแหละ พุทธเผนหนีไปไหนไมรู เทานั้นแหละ 

สายแลว ออกจากนี้เราก็ทําประโยชนของเรา ทําตลอดจนกระทั่งหมดลมหายใจแลว
ดีดผึงเลย ทําใหมันแนใจพี่นองทัง้หลาย พระพุทธเจาเปนที่แนใจของสัตวโลก คําสอนเปน
ที่แนใจของสัตวโลก ใหนําคําสอนมาปฏิบัติตัวเองๆ โดยลําดับลําดาจะเปนที่อบอุน แลว
ตอไปก็แนใจๆ ผึงเลย นี่ละคําสอนของพระพทุธเจาไมไดมีเอนมีเอียง ลูบๆ คลําๆ ควา
โนนควานี้นะ คําสอนพระพุทธเจาขอใหยึดเถอะจะเปนหลักของใจ ดีดผงึเลย เอาละใหพร 
 

รับฟงรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ไดที ่
www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟงจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร  
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